
                   

 

 

 
 
          
 

Les associacions organitzadores i col·laboradores dels Concerts Solidaris, 

veient la situació actual social que avui en dia vivim la societat, ens ha fet 
plantejar-nos que calia donar un pas endavant en les nostres actuacions diàries, 
encarades als nostres conciutadans. 
 
Per desgràcia hi ha molta gent que ha vist minvat el seu benestar, tant econòmic, 
social i familiar, fent que es vegin abocats, cada vegada més, a sol·licitar l’ajuda 
d’entitats socials sense afany de lucre i dels serveis socials públics. 
 
Per aquest motiu, les nostres entitats, amb el suport dels estaments públics i 
privats i de les associacions que ens donen suport, volem donar un pas més i dins 
de les nostres possibilitats, mirar d’ajudar mitjançant la participació de la societat 
civil i amb la complementació de la realització de diversos actes culturals benèfics, 
aconseguir el nostre únic objectiu de recaptar aliments per a les famílies que més 
ho necessiten. També volem premiar la col·laboració de milers de ciutadans 
anònims que, amb la seva aportació d’aliments, fan possible que moltes famílies 
puguin ser ateses el més correctament possible. Agrair, a la ciutadania, la seva 
col·laboració desinteressada amb aquestes actuacions culturals que es poden dur 
a terme gràcies a la participació desinteressada de les entitats que ens donen 
suport en aquesta iniciativa i que hi col·laboren de forma totalment altruista en la 
seva realització. 
 
Només afegir que la totalitat dels aliments recaptats farà possible que puguin ser 
distribuïts, pel grup de Caritas de la Parròquia de Sant Ambròs, a les famílies més 
necessitades dels nostres barris. 
 
En nom de totes les associacions implicades, us volem agrair la vostra participació 
i col·laboració en aquest acte cultural i social del qual esperem que en gaudiu a 
càrrec del grup CAFÈ TRIO. 
 

El nostre agraïment per la seva col·laboració i suport en 

aquest Concert a: 

 

Grup de Caritas de la Parròquia de Sant Ambròs 

Generalitat de Catalunya – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

Ajuntament de Barcelona – Districte de Sant Martí 

Fundació Obra Social La Caixa 

Centre de Barri Verneda 

Associació de Comerciants del Mercat de Sant Martí 

ASME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

VIè CONCERT SOLIDARI PRO RECOLLIDA 

D’ALIMENTS PER A LA 

PARRÒQUIA DE SANT AMBRÒS 



       

CAFÈ TRIO 

 

És una formació musical jove, -creada tot just el 2006-, però 
que compta amb una àmplia formació de tots els seus 
membres en el món del ball i del concert. L'experiència de tots 
ells durant gairebé quinze anys en el món de l'Orquestra-Cobla 
n'és un bon exemple. 
 

La seva projecció va ésser meteòrica: quatre mesos després 
de la creació del grup ja era una de les formacions de petit 
format més sol·licitades l'estiu d'aquell mateix any. 
 

El reconeixement professional va arribar l'any 2009 i 2010 amb 
la nominació als premis ARC que atorga l’Associació 
Professional de Representants, Promotors i Managers de 
Catalunya, com a millor formació musical dins la seva 
categoria. 
 

Cafè Trio ens oferirà en aquesta ocasió la seva música de 
concert. Sota el títol “Un passeig per la música” podrem 
rememorar grans fragments de diversos gèneres musicals. Un 
homenatge a La Marató de TV3 serà l’inici d’un concert on 
també podrem escoltar memorables fragments de “zarzuela” i 
cançó lírica, viatjar fins a Hollywood per endinsar-nos en el 
meravellós món del cinema o del musical i tornar després cap 
aquí a “casa nostra” per recordar una gran selecció de música 
catalana.  

 

GRÀCIES A TOTS I TOTES PER LA VOSTRA COL.LABORACIÓ 

 

 

 

 

Programa concert solidari 
 

- Em dónes força (versió de Sergio Dalma i l'escolania de Montserrat, disc 

Marató TV3 2011) 
 

- Todas las mañanitas (Penella)(famosa havanera a duet de la sarsuela 
"Don Gil de Alcalá) 

 
- Adagio d'Albinoni (Remo Giazotto) 

 
Cinema i musical: 

 
- As times goes by (pel·lícula "Casablanca" 1942) 

 
- Cançó d'Osman (del musical "Mar i cel") 

 
- I will always love you (de la pel·lícula "El Guardaespatlles" 1992) 

 
- Oh, happy day (de la pel·lícula "Sister Act" 1992) 

 
Selecció música catalana: 

 
- Vestida de nit (Havanera popularitzada per Sílvia Pérez Cruz) 

 
- Ària del forjador (de la sarsuela "Cançó d'amor i de guerra") 

 
- Els tres tombs (homenatge al cuplet de Núria Feliu) 

 
- La Maria de les trenes (sardana de Josep Saderra) 

 
- Colometa (sardana de Ricard Viladesau feta per la pel·lícula 

 la Plaça del Diamant) 
 

- l’Empordà (sardana d'Enric Morera i Joan Maragall) 
 

- Barcelona (de Freddy Mercuri i Montserrat Caballé, Olimpíades 1992) 

 
- Que tinguem sort (versió de Manu Guix de la cançó de Lluís Llach) 

 


